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Aliance eské energetiky Aliance eské
energetiky

Škoda Praha spolu s tradi ními reprezentanty eského energetického
strojírenství zakládá Alianci eské energetiky.
Naším cílem je najít širší uplatn ní zejména v dodávkách konven ního ostrova
JE i pro energetiku obecn .
Iniciativa je d ležitá pro udržení a zvýšení kompetence související s p ípravou
jaderných projekt  v R (Temelín, Dukovany).
Založením Aliance reagujeme na úkoly stanovené vládou R v Národním
ak ním plánu rozvoje jaderné energetiky v R, který uvádí v kapitole 5.3.
Organizace dodavatelského et zce:

Doporu uje se iniciovat ustavení organizace, která by sdružovala pr myslové podniky
participující na dodávkách pro jadernou energetiku, byla by partnerem výboru
(s p edstavitelem organizace jako lenem) a mohla by zajiš ovat p enos informací mezi
vládou a pr myslem, participovat na vyhodnocování NAP JE a navrhovat opat ení pro Výbor
a koordinaci innosti svých len .

estože jde o soukromé spole nosti vlastn né r znými vlastníky, jejich spole ným zájmem
je podnikání v sektoru siln  ovliv ovaném státem. Znalosti a jejich udržení i rozvoj a
zapojení národních dodavatel  jsou d ležité pro rozvoj sektoru jako celku.

Škoda Praha – tradi ní dodavatel se stává p irozeným lídrem Aliance
a exportérem eského energetického strojírenství.
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ležitá zpráva z mezinárodních tendr :
- EPC dodavatelé jaderného ostrova hledají spolehlivé EPC subdodavatele (partnery)

pro dodávku konven ního ostrova. Sami nejsou schopni (resp. necht jí) hrát roli EPC
dodavatele celé jaderné elektrárny. Cht jí zvyšovat primárn  sv j core byznys.

- Dodavatelé parní turbíny dodávají pouze parní turbínu nebo turbínový ostrov –
necht jí být odpov dní za dodávku konven ního ostrova.

- Minimum dodavatel  je schopno dodat kompletní konven ní ostrov.

ALIANCE pod vedením ŠKODA PRAHA rozvíjí novou iniciativu s cílem stát se globálním
dodavatelem t chto EPC dodávek:
- Konven ní ostrov pro jadernou elektrárnu
- Balance of Plant – vedlejší provozy pro jadernou elektrárnu

Aktuální stav na globálním trhu jaderných
elektráren

Aliance eské
energetiky

Investor projekt  v jaderné energetice v zájmu bezpe nosti, spolehlivosti
a ekonomické výhodnosti vyhledává KOMPLETNÍ ZP SOBILOST
dodavatele ve smyslu:
- projek  technologickém,
- obchodn  finan ním.



Aliance eské
energetikyíležitosti a obchodní modely
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SPEKTRUM MOŽNÝCH P ÍSTUP

• DODÁVKY NAVAZUJÍCÍCH UCELENÝCH PROVOZNÍCH CELK
Dodávky BOP nebo konven ního ostrova s vysokou mírou koordinace a p ednostn  vlastní nebo
sdílené inženýrské práce

• DODÁVKY PROVOZNÍCH SOUBOR
EPC subdodávky díl ích ástí – integra ní role ŠP

• TRADING – JEDNOTLIVÉ DODÁVKY
Export – koordinátor, exportní kompetence eského energetického strojírenství

POTENCIÁLNÍ PROJEKTY

• TURECKO – Akkuyu 4x1200MW
• JORDÁNSKO – Qasr Amra 2x1000MW
• MA ARSKO – Paks 2x1200MW
• FINSKO – Hankhikivi 1x1200MW
• ESKÁ REPUBLIKA – Temelín, Dukovany

Identifikovali jsme partnery, produkty, zájmová teritoria a formy p ístupu k trhu

Pozn.: Aliance primárn  na vlastní náklad svých len  p íležitosti developuje. Dle okolností optimáln  ad hoc obchodní p íležitosti
analyzuje, „p eskupuje své síly“ v optimální konfiguraci tak, aby zvýšila svou kompetenci s respektováním sout živosti.
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Aliance eské energetiky a její partne i Aliance eské
energetiky

Hospodá ská komora R
Svaz pr myslu a dopravy R
ICC R (International Chamber of Commerce)
Asociace exportér

Ministerstvo pr myslu a obchodu
CzechTrade

Ministerstvo zahrani ních v cí
Ekonomická diplomacie, ambasády

Ministerstvo financí
EB

EGAP

Státní instituce Nezávislé subjekty

MOŽNÁ FORMA PODPORY

HLAVNÍ (SPOLU)HRÁ I V PODPO E ESKÉHO EXPORTU

1. POSÍLENÍ ZÁZEMÍ CZECHTRADE A  AMBASÁD
2. FINANCOVÁNÍ EB exportní financování

EGAP pojišt ní hodnoty zakázek

3. ZAJIŠT NÍ BILATERÁLNÍCH JEDNÁNÍ VLÁD / MINISTERSTEV / OBCHODNÍCH
KOMOR

ALIANCE PLNÍ O EKÁVANÍ NAP JE – MÍT EFEKTIVNÍ KOMUNIKA NÍ KANÁL
S KLÍ OVÝMI SUBJEKTY ENERGETICKÉHO STROJÍRENSTVÍ



ALIANCE ESKÉ ENERGETIKY
KOORDINÁTOR EXPORTU ESKÝCH DODÁVEK
PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY
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Agenda

• Projekt: TPP Pljevlja II, erná Hora
• Výkon: 250 MW, uhelný blok
• Investor: Elektroprivreda Crne Gore (EPCG)
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TPP Pljevlja II, erná Hora
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ALTA, a.s.
Zahrnuje spole nosti:

ŠKODA MACHINE TOOL  a.s.
TOS KU IM-OS, a.s.

KD BLANSKO-OS, a.s.
SE-MI Technology a.s.
Alvel, a.s.
DMS, s.r.o.

ALTA eská obchodn -inženýringová spole nost, p sobící p evážn  v oblasti strojírenství, d lní
technologie a inženýringu a dodávek pro energetiku a vodní hospodá ství

ALVEL - Špi kové v decko-inženýringové služby v oblasti jaderné energetiky, a palivového cyklu JE
(spolupráce s ruskou firmou TVEL a jejími dce inými spole nostmi)

DMS – Mezinárodní p epravy nebezpe ných látek, v etn  jaderných materiál , RAO a ozá eného
jaderného paliva.
Reference:
Od r. 1993 dodávky jaderného paliva pro JE v R a na Slovensku, v r. 2014 i pro JE Ringhals (Švédsko);
2007 – 2015 – podpora vývojového programu paliva TVSA-T a modernizace za ízení pro kontrolu a opravy
ozá eného paliva pro JE Temelín (TVEL);
2009 – 2014 – Repatriace ozá eného paliva z výzkumných reaktor  (ÚJV ež, US DoE, FCJaRB RF)

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



Doosan Škoda Power s.r.o. – výrobní sortiment pro JE

Spole nost dodává turbíny na sytou páru
pro jaderné elektrárny od šedesátých let
minulého století a n kolik desítek t chto
turbín již vyrobila a uvedla do provozu,

edevším pro PWR elektrárny. ŠKODA
tradi  používá plnootá kové ešení až do
výkonu 1250 MW.
Doosan Škoda Power provedla rovn ž adu
modernizací turbín ŠKODA na sytou páru
s cílem zvýšení ú innosti a výkonu.

Reference: dodávky turbín pro bloky VVER 440 (Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany)
a VVER 1000 (Temelín)

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



Elektro Krom íž a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

- Výrobce rozvád  NN – dodává vybraná
elektrická za ízení do 1000V pro jadernou
energetiku od roku 2001. Spole nost je
kvalifikována pro výrobu a dodávky za ízení
s p ímou vazbou na technologii výroby
elektrické energie v jaderných elektrárnách typu
VVER 440 a VVER 1000.

- Referen ní objem je realizován v jaderných
elektrárnách eské republiky. Spole nost bude
sm ovat výrobní aktivity i do zahrani í.

Reference:
JE Dukovany: 2001 – 04 – vým na rozvad  dieselgenerátor ; 2004 – 07 – vým na
podružných rozvád ; 2007 – 09 – Modernizace SK
JE Temelín: 2007 – rozvád e datacentra; 2008 – datacentrum
ÚJV ež: 2005 – rozvád e dieselgenerátoru; 2008 – rekonstrukce rozvodny v objektu 254

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



I.B.C. Praha spol. s r.o. – výrobní sortiment za ízení pro JE

- Šoupátka (desková, klínová),
- Kulové kohouty (trunnion, floating ball),
- Uzavírací klapky (centrické, 2-excentrické, 3-excentrické),
- Ventily (uzavírací, zp tné, st ídací, regula ní),
- Zp tné klapky,
- Filtry,
- Speciální armatury.

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

Realizuje velké energetické celky v oblasti výstavby a rekonstrukce zdroj  elektr. energie,
tepla, a tepelných rozvod
- Za ízení pro hlavní výrobní blok:

- pomocné systémy prim. okruhu,
- systémy išt ní radioaktivních médií,
- havarijní systémy.

- Za ízení pro budovu aktivních pomocných provoz :
- systémy išt ní kontaminovaných odpadních vod,
- syst. p ípravy chemických roztok ,
- syst. do asného ukládání radioaktivních odpad ,
- syst. finálního zpracování radioaktivních odpad .

Reference: 2014 – JE Dukovany – vým na separátor  motorového oleje pro provoz DG stanic 4-6;
2013 – JE Dukovany – realizace úprav p i ešení t žkých havárií (zabrán ní úniku taveniny

mimo hermetický prostor)

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



MOD ANY Power, a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

- Primární okruh
- potrubí hlavního cirkula ního okruhu
- potrubí a armatury kompenzace objemu primárního okruhu
- potrubí havarijního dochlazování
- systémy vložených okruh  chlazení
- potrubí technické vody
- potrubí pro vzduchotechniku
- ostatní potrubí, nádrže, erpadla, armatury

Reference: Dodávky pro 330 elektrárenských blok  z toho 22 jaderných
2014 – JE Mochovce 2x440 MW (projekt, dodávka, montáž – KO, prim. potrubí, vložené chladící systémy);
2013 – JE Dukovany 4x500 MW (vým na armatur VT parního a nap. potrubí, dodávka armatur A00);
2010 – 2012 – Dodávky armatur pro JE Kurská, Rostovská, Kalininská, Smolenská

eské dodavatelské firmy

- Sekundární okruh
- hlavní parní a napájecí potrubí
- potrubí havarijního dochlazování
- st edotlaká a nízkotlaká parní potrubí
- potrubí velké a malé chladící vody
- rozvody dezaktiva ních roztok
- potrubí tlakových plyn  (vzduch, vodík, dusík)
- olejové hospodá ství turbosoustrojí
- ostatní potrubí, nádrže, erpadla, armatury

Aliance eské
energetiky



MSA, a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

- Speciální armatury pro jadernou energetiku,
- Kulové kohouty,
- Šoupátka (dle API, dle SN a DIN),
- Zp tné klapky (dle API, speciální),
- Ventily,
- Armatury pro jadernou energetiku (šoupátka,

ventily, zp tné klapky, speciální armatury)

Reference:
2011– JE Rostovskaja (šoupátka A00, A01, zp tné klapky A41)
2011– JE Kalininskaja (šoupátko A00)
2011– JE Mochovce (zp tné klapky A41)
2011– JE Temelín (zp tné klapky A41)

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



OSC, a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

- vývoj a dodávka simulátor  a plnorozsahových
trenažér  blokové dozorny JE,

- provozní se ízení a optimalizace provozu výroben,
- technická pomoc p i uvád ní výroben do provozu,
- vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických

modul ,
- p íprava zdroj  na poskytování podp rných služeb

etn  certifika ních m ení,
- vývoj aplikací pro ízení v reálném ase,
- servisní služby a technická podpora zákazníka pro

dodané systémy a za ízení

Reference:
JE Temelín, JE Dukovany – plnorozsahový trenažér pro výcvik operátor
JE Temelín – Provád ní projektových zm n v ídicím systému PCS (WDPF – Westinghouse)

EZ – Systém pro ízení elektráren z Dispe inku EZ

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



SIGMA GROUP a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE
- elektronapájecí nebo turbonapájecí soustrojí,

erpadla havarijního a superhavarijního napájení
erpadla kondenzátu a separátu,
erpadla surové vody,
erpadla chladící vody,
erpadla technické vody d ležité a ned ležité,
erpadla pro olejové systémy turbín,
erpadla požární vody,
erpadla kyseliny borité,

- ob hová erpadla na horkou vodu,
erpadla odpadních vod,
erpadla pitné vody a demineralizované vody,

- další erpadla pomocných systém  primárního
a sekundárního okruhu

Reference:
- 2011 až 2013 - JE Mochovce 2 x 440 MW (36 ks nových erpadel - zejména typu CJAV, CVEV, CVFV);
- 2010 až 2012 - JE Novovoron žská ( erpadla surové vody, chladící vody, technické vody d ležité,

pro havarijní chlazení parogenerátor , atd.);
- 2012 - JE Leningradská ( erpadla chladící vody, ob hová erpadla na horkou vodu)
- podrobné reference jsou uvedeny na www.sigma.cz

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



ŠKODA JS a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

Dodává systémy primárního okruhu a paliv. hospodá ství
etn  zpracování kompletního provád cího projektu;

innosti zahrnují:
ízení projektu,

- provád cí projekt a bezpe nostní analýzy,
- výroba komponent a kompletace,

ízení výstavby a montáž,
- komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu

Dodává za ízení pro JE typu PWR a BWR (vnit ní ást R, utahováky svorník  p íruby R, spec.
konstrukce)

Dodává za ízení pro JE typu VVER a RBMK (pohony ídících ty í R, utahováky svorník  p íruby R,
hermetické kabelové pr chodky, kanály m ení neutronového toku, komponenty erstvého
paliva, termo lánky)

Reference: 1965 – 1993 celkem 21 reaktor  typu VVER 440 (Pakš, Dukovany, Nord, Mochovce)
a 3 reaktory typu VVER 1000 (Belene, Temelín);
od r. 1980 – Pohony reg.orgánu (2000 ks) – R, Slovensko, Ma arsko, Polsko, N mecko,
Bulharsko

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



ZAT a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

- Systémy ízení regula ních mechanism  jaderných reaktor  VVER 1000 a VVER 440
- Systémy lokální ochrany parogenerátor  (SGPS),
- Systém vnitroreaktorové kontroly (IN-CORE),
- Systém m ení hladiny vody v reaktoru (RVLIS),
- Informa ní systém bloku (PCS),
- Systémy monitorování a diagnostiky,
- Systémy ízení a ochran turbín,
- Budící systémy generátor  a dieselgenerátor ,
- Systémy pro ízení pomocných provoz  JE,
- Automatiky primárního okruhu ( ešeny na

HW prost edcích),
- Automatiky sekundárního okruhu ( ešeny na HW prost edcích)

Reference: 2000 – 2016 – projekt obnovy SK  v JE Dukovany – celkem navrženo 2000 sk íní ze ZAT;
2011 – 2012 – modernizace SK  v JE Temelín; Systémy ZAT (RRCS) dodány na 9 blok
VVER 1000 na Ukrajin  (Rovenská, Chmelnická, Záporožská)

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



VÍTKOVICE HOLDING, a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

- Tlakové nádoby prim. okruhu JE – parogenerátory,
kompenzátory objemu,

- Potrubí prim. okruhu,
- Tlaková za ízení sek. okruhu JE – VT a NT oh íváky,

chladi e kondenzátu NT oh íváku páry, tlaková
potrubí,

- T žké technologické konstrukce pro primární i
sekundární okruhy JE

Reference:
1981 – 85 JE Dukovany – 20 ks parogenerátor, 3 ks kompenzátor objemu;
1986 – 1990 JE Mochovce – 24 ks parogenerátor, 4 ks kompenzátor objemu;
1986 – 1992 JE Temelín – 8 ks parogenerátor, 2 ks kompenzátor objemu;
2014 Kalininská – 4 ks VT oh ívák; 2014 – 2015 Rostovská – 7 ks NT oh ívák; 2015 Balakovská – 7 ks trubkový
svazek NT oh ívák

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky



ZVVZ GROUP a.s. – výrobní sortiment za ízení pro JE

Vzduchotechnická za ízení pro JE:
- Speciální filtra ní za ízení, filtry pro zachycování radioaktivních aerosol

a slou enin jódu,
- Ventilátory radiální a axiální,
- Potrubní rozvody vzduchu v etn  p íslušenství,
- Hermetické a vzduchot sné uzáv ry,
- Uzáv ry protitlakové,
- Klapky uzavírací, škrtící a regula ní,
- Protipožární klapky,
- Tlumi e hluku, pružné vložky dilata ní,
- Protihlukové, protipožární a tepelné izolace potrubí,
- Chladící klimatiza ní jednotky a chladi e vzduchu
ZVVZ je poskytovatelem kompletní dodávky: projekt, montáž, uvedení
do provozu a servis vzduchotechniky v jaderné a nejaderné ásti.

Reference: Komplexní dodávky vzduchotechnických za ízení pro JE:
1987 – 2003, 2010 – 11 – JE Temelín; 1983 – 87, 2004 – JE Dukovany;
1981 – 84, 2009 – JE Jasl. Bohunice; 1989 – 2002, 2008 – 11 – JE Mochovce

eské dodavatelské firmy Aliance eské
energetiky


